
 טיוטת צו

 
 שם הצו המוצע .א

דרום  –צו גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה (קביעת תחום מוגן 

 .  2020 -א "פחוף השרון),  התש

 
 

 מטרת הצו המוצע והצורך בו  .ב

 -ב לחוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה, התשנ"ח36לפי סעיף 

ביבה רשאי לשם הגנה על ערך מוגן להורות בצו על קביעת שטח במקור השר להגנת הס 1998

י חוק פלאומי או לשמורת טבע בתכנית שהופקדה או אושרה ללגן מים או שטח המיועד 

, כתחום מוגן, למעט שטחים שהם דרכים שהוסדרו 1965 –התכנון והבניה, התשכ"ה 

 בחיקוק וחניונים.

שטח המיועד לגן לאומי בתכניות שונות, הנמצא על האת כתחום מוגן א לקבוע הימטרת הצו 

כיום בצורה קשה כתוצאה מתנועת כלי רכב, כגון: הנפגע  מצוק כורכר בדרום חוף השרון

הפגיעה בשטח מתבטאת ברמיסת צומח, דריסת ונים, ג'יפים, אופנועי שטח ועוד. טרקטור

צירת מפגעי רעש. בשל בעלי חיים, פגיעה בתכסית הקרקע כתוצאה מעקבות גלגלי הרכב וי

פריכותו של הכורכר, הפגיעה הנגרמת לשטח כתוצאה מנסיעת רכבים ברובה אינה בת 

שיקום. קביעת השטח המוצע כתחום מוגן תאפשר למנוע נסיעת רכבים בתחומו, תמנע את 

 המשך השחתתו ותאפשר להגן על עולם החי והצומח העשיר המתקיים בו.

 

 

 

 
 ע: להלן נוסח טיוטת הצו המוצ .ג



 

 : להגנת הסביבה משרדהטיוטת צו מטעם 

חוף דרום  –מוגן  צו גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה (קביעת תחום

   2020 -א "פ),  התשהשרון

 
 

לחוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים  (א)ב36בתוקף סמכותי לפי סעיף   

 י מצווה לאמור:אנ 19981 -לאומיים ואתרי הנצחה, התשנ"ח

 א לחוק.36כהגדרתו בסעיף  –בצו זה, "תחום מוגן"   .1 הגדרה

חוף  גן לאומימדרום ל, חוף השרוןדרום ב השטח הנמצא על מצוק כורכר  .2 תחום מוגן

גן מיועד לכמפורט בתוספת הראשונה, אשר ליישוב ארסוף, ומדרום השרון 

ק בתשריט המצורף צבוע בירואשר בתכניות המנויות בתוספת השניה ולאומי 

 ., הוא תחום מוגןהתשריט) –(להלן  בתוספת השלישית

הפקדת העתקי 

 התשריט
תעמיד את התשריט לעיון הציבור הרשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים   .3

 . הוכן באתר האינטרנט שלבשעות העבודה המקובלות, , בירושליםבמשרדיה 
 
 
 
 

 ראשונה תוספת
 )2(סעיף 

 

כולל הוא ו ,חוף השרון תחום שטח השיפוט של המועצה האזוריתבנמצא  1 השטח האמור בסעיף

 :אלהת רישום קרקע ווחלק יםגוש

 

, 236-256, 226-229, 204-220, 188, 184, 180, 102-108, 70-99, 67, 66, 45-59חלקות  -6679גוש  )1(

, 60, 39, 32, 29, 3ות וחלקי חלק 383-392 -ו 296, 295, 292, 290, 289, 287, 281, 280, 277, 267-274

63-65 ,68 ,100 ,101 ,172 ,174 ,181 ,185 ,189 ,191 ,193 ,195 ,197 ,199 ,200 ,230-235 ,276 ,279 ,

 ;382 -ו 298-301, 291, 288, 282-286

, 45, 44, 27, 17, 12 חלקות וחלקי 240 -ו 87, 86, 73-82, 66-71, 28-43, 22-26חלקות  -6680גוש  )2(

 .344 -ו 241, 88-90, 83-85, 72, 65, 64
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 ;353תמ"א  -תכנית מיתאר ארצית משולבת לבניה, לפיתוח ולשימור )2(
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 גילה גמליאל

 להגנת הסביבה ההשר

ר ב ס ה י  ר ב  ד

 -תוקן חוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה, התשנ"ח 2010בשנת 

), התשע"א 3החוק) במסגרת תיקון לחוק איסור נהיגה ברכב בחוף הים, (תיקון מס'  – (להלן 1998

בדבר איסור נהיגה בתחום מוגן. זאת, על מנת לחזק את  1, והוסף לו פרק חמישי 2010 –

הרשות) להתמודדות עם תנועת  –האמצעים בידי הרשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים (להלן 

 ערכי הטבע והנוף בשטחים רגישים אלה.ופגיעה בביל להרס כלי רכב אשר עלולה להו

 ,דיונות חולכגון ( ב לחוק, השר להגנת הסביבה רשאי, לשם הגנה על ערך מוגן36סעיף  פי על

טבלאות גידוד ומסלע, ערך טבע מוגן, תופעות גיאולוגיות הקשורות למקור מים, אזורי מחיה 

על קביעת שטח במקור מים או שטח המיועד לגן לאומי להורות בצו  ורבייה של החי והצומח ועוד) 

, כתחום 1965 -או לשמורת טבע בתכנית שהופקדה או אושרה לפי חוק התכנון והבניה, התשכ"ה

 מוגן, למעט שטחים שהם דרכים שהוסדרו בחיקוק וחניונים. 

 אם ג לחוק, לאחר ששטח נקבע כתחום מוגן, חל איסור לנהוג בתחומו, אלא36בהתאם לסעיף 

 -א(א) לחוק שמירת הסביבה החופית, התשס"ד4הנהיגה היא לאחת מהמטרות המנויות בסעיף  כן

2004. 

בחוף השרון, מדרום על מצוק כורכר  זה, מוצע לקבוע כתחום מוגן שטח הנמצאצו רת מסגב

 .השטח המוצע) -(להלן ליישוב ארסוףלגן לאומי חוף השרון ומדרום 

, לרבות מיני צומח אנדמיים עשיר למיני צומח ובעלי חייםהשטח המוצע משמש כבית גידול 

אשר הוגדרו כמינים אדומים כגון אירוס הארגמן וחומעת האווירון, שזהו בית הגידול הטבעי 

לוסייה של צבי אוכ; וכלוסיית דורבנים וארנבות גדולהא; האחרון שלה בארץ ובעולםוהיחיד 

 הנמצאת בסכנת הכחדה. ת חולות,שנוניובהם  ישראלי ועבור מיני זוחלים שונים

ב"תכנית מיתאר בשל ערכיותו הסביבתית הרבה של השטח המוצע, הוא מיועד לגן לאומי 

 "1תמ"א  –תכנית מיתאר ארצית אחודה "ב", 35תמ"א  -ארצית משולבת לבניה, לפיתוח ולשימור

 ."21שינוי מס'  -3תכנית המתאר המחוזית למחוז המרכז, מס' תמ"מ/"וכן ב

המוצע נפגע כיום בצורה קשה כתוצאה מתנועת כלי רכב, כגון: טרקטורונים, ג'יפים,  השטח

אופנועי שטח ועוד. כניסת רכבים לשטח אף מאפשרת פעילות של שפיכת פסולת בשטח באופן לא 

חוקי. הפגיעה בשטח מתבטאת ברמיסת צומח, דריסת בעלי חיים, פגיעה בתכסית הקרקע 



ויצירת מפגעי רעש. בשל פריכותו של הכורכר, הפגיעה הנגרמת כתוצאה מעקבות גלגלי הרכב 

לשטח כתוצאה מנסיעת רכבים ברובה אינה בת שיקום. קביעת השטח המוצע כתחום מוגן תאפשר 

למנוע נסיעת רכבים בתחומו, תמנע את המשך השחתתו ותאפשר להגן על עולם החי והצומח 

 בו. הקייםהעשיר 
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